
Zápis z     6. jednání kulturní komise města Nepomuk – 10. května 2015, 18.00

Přítomni: 

Milan Demela KK Nepomuk, Fotoklub Nepomuk
PhDr. Pavel Kroupa MÚ Nepomuk
Helena Sedláčková Klub českých turistů Nepomuk
Pavla Janotová Kuchařinky Nepomuk
Jana Augustová Kuchařinky Nepomuk
Ing. Petra Šašková KIC Nepomuk
Bc. Petra Šampalíková MC Beruška, Muzeum SJN
Stanislav Vaník ml. Nepal, TJ Sokol
Mgr. Markéta Duchoslavová Muzeum SJN
Mgr. Miroslava Brožová Fénix Nepomuk
Šárka Boušová

Program jednání:
1. Květnová pouť – 16. – 17. 5. 2015
2. Připomínka k rozdělování dotací
3. Webové stránky města
4. Termín příští schůzky

1. Květnová pouť – 16. – 17. 5. 2015
Na schůzce se domlouvaly podrobnosti týkající se květnové pouti, zjišťovala se obsazenost 
jednotlivých stanovišť. 
Paní Duchoslavová požaduje zvláštní plakát na Musicu Bohemicu (stará lidová hudba). 
Připraví se a bude vytištěn malý podrobný program všech akcí, aby si ho každý mohl odnést s
sebou.
Budou zřízena speciální „pouťová“ parkoviště – na hřišti u školy, na hřišti v Korýtkách, u 
čerpací stanice. 
Hasiči mají požadavek na 2 stánky na Malou letní scénu, ostatní stánky se převezou na 
Zelenohorskou poštu. 

2. Připomínka k rozdělování dotací
Paní Duchoslavová navrhuje, aby se vypracoval teoretický dlouhodobý plán, kam by město 
v budoucnu mělo směřovat. Podněcuje k vyprofilování užší odborné komise, aby město žilo 
kulturně - zábava se zaplatí sama, ale vzdělávání by mělo hradit město. Na příští rok by se 
měla stanovit kritéria na činnost komerční a nekomerční.

3. Webové stránky města
Na jednání komise se kritizovaly webové stránky nepomuk.cz. Aktuálnost webu a kabelové 
televize je katastrofální, Jiří Beroušek akce zveřejňuje pozdě. Na rozdíl od internetu nelze 
kabelovou televizi předat někomu jinému. Na internetové stránky dostane přístup 
infocentrum a redakce Nepomuckých novin, aby se urychlilo zveřejňování akcí. 

4. Termín příští schůzky
středa 10. června 2015 v 19.00 hod. v Sokolovně

Předseda komise Milan Demela ukončil jednání kulturní komise v 19.30 hod.
Zapsala: Petra Šašková, tajemnice KP
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